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Anúncios
de novos tempos
POR MAURO SALLES REPRODUÇÕES FLAVIO DE BARI

no Kubitschek cumpriria a "Meta n° 27", que propunha a
implantação no Brasil, a toque de caixa, de uma indústria
automobilística de Primeiro Mundo.

Caltabiano e outros empresários consideravam arro-
jados demais os objetivos de fabricar de caminhões, jipes,
automóveis e outros veículos atingindo, em três anos, um
índice de nacionalização impressionante.

"O GEIA e os políticos divulgaram diretrizes para
montadoras, automóveis, fornecedores de matéria-pri-
ma, treinamento de mão-de-obra etc. Só esqueceram de
planejar os estudos para a comercialização de tudo isso",
dizia Caltabiano. E ele tinha razão.

A comercialização de veículos teria que acompanhar
a revolução anunciada. Era preciso se preparar. No en-
tanto, as revendas eram escassas e, em muitos aspectos,
despreparadas até mesmo para escoar os caminhões e
Ônibus aqui montados. O mesmo valia para os carros
importados, devido à dificuldade para obter peças de
tantas marcas e modelos.

Como a empresa que não atingisse os índices de
nacionalização estabelecidos (95% do peso nos carros e
90% nos caminhões) teria que devolver ao governo o

alto valor das isenções e estímulos recebidos no processo
de implantação, começou a guerra da comercialização.

As batalhas foram travadas em dois campos. Primeiro
nas revendas e suas redes, que passaram a obedecer
a conceitos de "peças originais" e "direito de garantia",
exigidos pelo comprador.

Depois, na publicidade e promoção dos novos veí-
culos, que até então era pouquíssimo inspirada e não exi-
gia grandes investimentos, principalmente pelo pequeno
número de canais de divulgação - quase sempre os jor-
nais. A televisão, que nasceu em 1950, ainda engatinha-
va, com imagem em preto-e-branco e transmissões locais
sem emoção e qualidade.

Com as poucas ferramentas de que dispunha, o mer-
cado da propaganda foi à luta. Os anúncios mais vistosos
eram destinados às revistas, principalmente às focadas
em jornalismo e atualidades.

As fabricantes acreditaram no potencial dos publici-
tários brasileiros e houve até agências criadas especifi-
camente para atender ao parque automobilístico que
começava a se formar. Essas mudanças deram um novo
impulso ao mercado. Sidney Latini, secretário geral do
GEIA, falava na "revolução vitoriosa" da indústria brasi-
leira de automóveis dentro e fora do país. Ele e o almiran-
te Lúcio Meira comandaram essa revolução que, como
previam, mudaria o cenário da industrialização no Brasil
em todos os segmentos da economia.
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vai vender como? Essa pergunta me foi feita
há 50 anos por Francisco Caltabiatio (proprie-
tário do Grupo Caltabiano, tradicional reven-
da paulistana de várias marcas). Ele queria
saber como o recém-eleito presidente Jusceli-
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anúncios usavam
desenhos e
textos ingênuos
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Nessa fase, alguns nomes ficaram marcados no merca-
do automobilístico. Homens como Friedrich Wilhelm
Sehultz-Wenk, o "Bob", que saiu do comando da divisão
alemã de tanques para ajudar Heinz Nordhoff a recons-
truir a fábrica da Volkswagen emWolfsburg. Foi ele quem
montou a fábrica da empresa no Brasil, então a mais
moderna dessa indústria.

Outro líder extraordinário foi Alfred Jurzyskowski,
que com a verba de empresários alemães associou-se à
Mercedes-Benz, levando-a em pouco tempo a dominar o
mercado de ônibus e caminhões pesados. Lélio Toledo
Piza e Almeida filho, da Vemag, e Euclydes Aranha, da
Willys, também merecem menção.

Mas a figura mais impressionante desse alvorecer foi o
americano William Max Pearce, que na guerra foi piloto
militar do avião de Henry Kaiser, o homem da Kaiser
Alumínio e da Willys-Overland, que ajudara o Exército
dos Estados Unidos a fabricar o Jeep.

Ao fim da guerra, Max deixou o cargo de coordena-
dor da Kaiser Industries na construção de grandes repre-
sas no rio Mississippi para concluir e fazer operar a fábri-
ca daWillys em São Bernardo (SP), que estava atrasada e

só ficaria pronta seis meses depois do prazo, provocando
atrasos no cronograma de nacionalização do Jeep, da
Rural e da Pick-upWUlys.

Ao sobrevoar o local num DC-3, Max viu que parte
do terreno ainda estava sendo terraplenada e que a maio-
ria das estruturas metálicas ainda não havia sido levanta-
da. Ao descer do avião, avisou aos diretores: "Volto ama-
nhã para os Estados Unidos. Vocês não me contaram a
história toda. Esse prazo é impossível de ser cumprido".

Convencido a visitar a obra pelos diretores brasileiros
e americanos, Max se reuniu com operários, capatazes e
empreiteiros e fez muitas perguntas. Depois, mandou ilu-
minar todo o terreno e, em duas semanas, estabeleceu
três turnos de trabalho de sete horas e meia cada um.
Em seis meses, a linha de montagem do Jeep começou
a funcionar, dez dias antes do prazo.

Tempos depois, aconselhei Max Pearce a conhecer, na
França, o Jean Rédélé, criador do Alpine, cujas berlinetas
e conversíveis faziam sucesso com a juventude parisien-
se. A Renault, que fornecia motores e equipamentos para
os Alpine, decidiu financiar "equipes de fábrica" para a
nova marca obter, como ocorreu, vitórias nos autódro-
mos e ralis europeus.

Logo a Renault prometeu ajudar a Willys a trazer os
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simpáticos carrinhos ao Brasil. Em poucas semanas, Max
alugou um grande galpão perto de Interlagos, na zona sul
de São Paulo, e convocou os pilotos Bino Heins e Luiz
Antônio Greco para tocar o projeto industrial que inau-
gurou por aqui a tecnologia das carrocerias de plástico e
fibra de vidro. Os franceses fizeram apenas uma exigên-
cia: manter o nomeAlpine. Poderia até ser Gordini Alpi-
ne, para puxar as vendas da linha dos carros de passeio.

Eu nada tinha a ver com isso - na época era jornalista
e cobria o setor -, mas protestei. Alpine nada significava
em nosso país. Pior: o nome era o mesmo de um dos
modelos que a Sunbeam inglesa exportava para cá.
Então, lembrei que no exterior os fabricantes usavam
os nomes de seus autódromos para lançar carros esporte
e transformar Le Mans, Monza, Indianápolis, Daytona
e outros em marcas de grande valor. Max topou a idéia
e batizou o Alpine nacional como Interlagos, com o apoio
de Jean Rédélé.

O sucesso dos Interlagos elevou as vendas do Gordini
e ajudou a introduzir no mercado o modelo 1093, com
motor mais potente e desempenho esportivo. Aí, achei
que era hora de alçar novos vôos no campo da comunica-
ção. Procurei ler tudo sobre publicidade e descobri como
as novidades promocionais da Europa e dos Estados Uni-

dos demoravam a chegar ao Brasil. As agências e seus
grandes clientes só adotavam procedimentos testados,
com medo de ousar e quebrar a cara.

Naqueles tempos, os anúncios de veículos nas nossas
revistas eram muito pobres.Títulos óbvios, textos empo-
lados ou cheios de detalhes, tipo "bula de remédio" .Tudo
em preto-e-branco, com ilustrações de segunda. Eram
produzidos como se o leitor fosse incapaz de entender ou
aceitar caminhos mais alegres, arrojados e sugestivos,
que ajudassem as vendas.

UM ITAMARATY
NO MEIO DO CAMINHO
Então, numa manhã de setembro de 1966, Max Pearce
me convidou para ver o protótipo de um novo carro, um
"AeroWillys-Luxo" com requintes de conforto e acaba-
mento e embelezado por uma grade diferente. Ele e os
outros diretores da empresa quiseram me apresentar até
a campanha preparada pela Norton, mas eu não quis ver.
Afinal, se o nome do carro estava errado, a campanha
não poderia estar certa. Lembrei a todos que, nos Esta-
dos Unidos, quando um fabricante lançava um carro com
ligeiras diferenças do modelo básico, o nome era muda-
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do, para chamar mais a atenção. Casos de Pontiac e Che-
vrolet, Mercury e Ford e Dodge e Plymouth.

Foi quando Max Pearce perguntou: "Se o nome está
errado, qual é o certo?" Prometi uma resposta em uma
semana. Mas impus uma condição: se minhas idéias fos-
sem aprovadas, eu sairia do Grupo Globo (de Roberto
Marinho), no Rio de Janeiro, e montaria uma agência de
propaganda em São Paulo para fazer esse lançamento e
coordenar todas as contas da Willys, Na época, a empresa
era um dos cinco maiores anunciantes brasileiros.

Max achou que era brincadeira. Pedi demissão irrevo-
gável e fui à luta. Apresentei um nome: "Itamaraty" (com
"y" era mais elegante) e a idéia de fazer o lançamento
coincidir com a festa das "10 mais elegantes", que a
revista Manchete fazia todos os anos com o colunista
social Ibrahim Sued.

No texto, aconselhava a Willys a subir o preço do car-
ro, considerando como "equipamento de fábrica" pneus
banda branca, ar-condidonado. bancos de couro e pintu-
ra metálica. Não levei anúncios, pois afirmei que, se a
promoção gerasse notícia, eles só seriam necessários
meses após o lançamento.

A reação foi entusiasmada. Tudo foi aprovado e Max
disse que me passaria a promoção e a publicidade do

"Willys Itamaraty. Imediatamente recusei. "As idéias estão
aí. Podem tocá-las com suas agências. Não cobrarei nada,
mas não vou participar. É que fui muito claro. Se aprovas-
sem o projeto, eu teria a conta toda da Willys", enfatizei.

Quatro dias depois, recebi uma carta confirmando
que a Willys me entregaria toda a publicidade, dispensa-
ria as outras agências e ainda me daria ajuda financeira
para montar as equipes e instalar o escritório.

O carro foi lançado em dezembro, como planejado.
A festa, com a presença das "10 mais elegantes" foi notí-
cia nos jornais e nas rádios. Os anúncios publicitários só
surgiram dois meses depois.

No quarto mês após a chegada do carro ao mercado,
a fábrica colocou nos jornais um anúncio no qual assu-
mia, de certa forma, ter lançado no Brasil o conceito de
merchandising. O texto revelava que, em janeiro e feve-
reiro de 1967, foram vendidos 1175 Itamaraty, o quá-
druplo da previsão inicial de 300 unidades por mês.
E sem nenhuma publicidade!

O título e o subtítulo explicaram os novos caminhos:
"Lançamos o Itamaraty sem um anúncio sequer. E nunca
acreditamos tanto na propaganda". A idéia era puxar
para sua brasa o pioneirismo na "comunicação integral",
que aliou divulgação jornalística, anúncio publicitário
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e a promoção de um evento relevante. No primeiro ano
foram vendidos 5 663 carros, quase o dobro da meta ini-
cial de 3 600 unidades.

Os arrojos da Willys nas promoções, eventos e anún-
cios foi o que bastou para os principais fabricantes e suas
agências sacudirem a poeira. Em pouco tempo, a propa-
ganda de carros, caminhões e utilitários mudou de cara,
ganhando eficiência, beleza e inteligência.

Já na segunda metade da década, a melhora era evi-
dente, com destaque para a Volkswagen, com alguns
anúncios criados por Alex Periscinoto e focados nas reali-
dades brasileiras e outros adaptados de pecas feitas pelo
publicitário Bill Bernbach para abrir as portas do merca-
do americano para o pequeno Beetle refrigerado a ar.

O conceito da promoção de eventos se espalhou, esti-
mulado inclusive pelo presidente Juscelino Kubitschek,
que quase obrigou a nova indústria a fazer uma caravana
de veículos nacionais de todo tipo e tamanho para inau-
gurar a rodovia Belém-Brasflia. Após passar pelos atolei-
ros remanescentes e pontes improvisadas, já no asfalto,
o próprio JK entrou em um dos carros na chegada triun-
fal à nova capital.

Todas as marcas brigavam para conquistar aquele ilus-
tre passageiro, que certamente ganharia amplo destaque

nos jornais e telejornais do país. JK deu uma olhada na
frota e escolheu: chegou ao Palácio do Planalto num
Romi-Isetta, em pé, acenando para o povo.

Hoje, os fabricantes e suas agências de publicidade
dispõem de um grande elenco de opções, principalmente
na área das competições automobilísticas. Nada mais
parece ser novidade. Nesta rememoração, no entanto, é
preciso lembrar que a indústria automobilística foi a pri-
meira no Brasil a trilhar o conceito da "'propaganda com-
parativa", que então ensaiava seus primeiros passos na
Europa e nos Estados Unidos.

Foi quando a agência Salles/Interamericana sugeriu,
em meados dos anos 70, que a fábrica baixasse um pou-
co o preço da Rural, para permitir a comparação direta
com a perua da General Motors. O anúncio tinha apenas
o título "Compre uma. Ou leve duas", ilustrado pela foto
de duas Rural e uma Veraneio, da GM.

O resultado foi bombástico. As vendas da Rural
duplicaram. Os revendedores GM protestaram. O deba-
te aumentou a repercussão do anúncio, que só não foi
suspenso porque o Código de Ética combate a adjetiva-
ção na propaganda comparativa, mas não é contra pon-
derações baseadas em dados concretos, inquestionáveis.
Como a questão era o preço...
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